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e) Deputado Joaquim Ruiz - PTN. 
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e) Deputado Naldo da Loteria – PSB 
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a) Deputado George Melo - PSDC; 
b) Deputado Jorge Everton - PMDB; 
c) Deputado Coronel Chagas - PRTB; 
d) Deputada Lenir Rodrigues - PPS; 
e) Deputado Brito Bezerra - PP; 
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SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA

PROPOSTA DE MOÇÕES

PROPOSTA DE MOÇÃO DE PESAR Nº 014/2017
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAI-

MA, nos termos do art. 205 do Regimento Interno, em nome de seus membros, 
faz saber que o Plenário aprovou e a Mesa Diretora torna pública:

- Moção de Pesar pelo falecimento do Senhor Alzir Menezes da 
Silva, 90 anos, ocorrido no dia 30 de agosto de 2017, nesta Capital.

Desejamos que seja acolhido pela Providência Divina, com muita 
luz.

Palácio Augusto Martins, 05 de setembro de 2017.
Deputado Estadual GABRIEL PICANÇO

INDICAÇÕES

INDICAÇÃO Nº 393/2017
A Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 202, do 

Regimento Interno deste Poder, solicita a Vossa Excelência que, após, ouvido 
o Plenário, seja encaminhado a Excelentíssima Senhora Governadora Suely 
Campos, a seguinte indicação:

“Implantação do ensino fundamental do (6º ao 9º ano) na 
localidade de Itaquera, região do Baixo Rio Branco, para atender as 
comunidades de Itaquera, Nova Vista, Samaúma e Xixuaú”.

Justificativa
Nestas localidades não tem ensino fundamental de responsabilidade 

do Estado, apenas da prefeitura, fato que faz com que dezenas de famílias 
abandonem seus lotes para morarem nas vilas e nas cidades mais próximas, 
engrossando as filas de desempregados, pedintes e de criminosos, por que não 
têm qualificação profissional e oportunidades de emprego.

Isso tem gerado insatisfação aos pais e a muitos estudantes, que não 
podem continuar seus estudos ou são obrigados a mudarem de localidade por 
falta da oferta do curso, o que também contribui para a evasão escolar nessas 
comunidades. 

Devemos ressaltar ainda, que a implantação desse curso vai atender 
grande demanda de jovens que necessitam da oferta desses serviços e manter 
dezenas de famílias em suas localidades de origem.

Por estas e outras razões é que pedimos a sensibilidade de Vossa 
Excelência para o atendimento desta indicação.

Sala das sessões, 23 de agosto de 2017.
Francisca Aurelina de Medeiros Lima

Deputada estadual

INDICAÇÃO Nº 394/2017
A Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 202, do 

Regimento Interno deste Poder, solicita a Vossa Excelência que, após, ouvido 
o Plenário, seja encaminhado a Excelentíssima Senhora Governadora Suely 
Campos, a seguinte indicação:
“Destacamento com policiais efetivos na Vila Central e Vila Felix Pinto – 
município do Cantá”.

Justificativa
A alta incidência de tráfico e consumo de drogas, bem como 

de homicídios, estupro e feminicídio, tem penalizado as famílias da Vila 
Central, município do Cantá.  As escolas são alvo principal dos criminosos, 
que recrutam estudantes para a venda de drogas e fazem aliciamento a 
menores.

Esta situação deixa os pais de família preocupados com a segurança 
dos seus filhos na escola e nas ruas da localidade, principalmente nos horários de 
entrada e saída, quando o movimento é mais intenso. 

O número de arrombamentos e furtos na vila também aumento nos 
últimos meses. Os moradores dizem que a formação desse quadro se deve a 
presença dos traficantes, que agem livremente a qualquer hora do dia ou da noite, 
sem respeitar as famílias e as pessoas do lugar. 

Os moradores clamam às autoridades por adoção de medidas práticas 
que possam garantir a ordem e a segurança mínima das famílias da Vila.

Devemos ressaltar que, esses pontos citados acima são estratégicos 
para atender o maior número de vilas e vicinais do município: (26 vilas, 123 
vicinais habilitadas, totalizando mais ou menos 980 quilômetros de área a ser 
atendida).

Acreditamos que a presença da polícia na vila vai inibir a ação 
dos marginais e traficantes, que agem livremente sem levar em conta a lei e as 
autoridades do local.

Sala das sessões, 23 de agosto de 2017.
Francisca Aurelina de Medeiros Lima

Deputada estadual
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Por estas e outras razões é que pedimos o atendimento imediato 
desta indicação.

Sala das sessões, 28 de agosto de 2017.
 Francisca Aurelina de Medeiros Lima

Deputada estadual

INDICAÇÃO Nº 405/2017
A Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 

202, do Regimento Interno deste Poder, solicita a Vossa Excelência que, 
após, ouvido o Plenário, seja encaminhado a Excelentíssima Senhora 
Governadora Suely Campos, a seguinte indicação:
“Recuperação de pontes e da estrada Vicinal 18, P.A Samaúma - 
município de Mucajaí”.

Justificativa
A Vicinal 18, P.A Samaúma, agrega inúmeros produtores 

agrícolas e famílias rurais que precisam da estrada para escoar a produção 
agrícola, para uso do transporte escolar e o acesso a situações de 
emergências. 

As dificuldades de tráfego é uma preocupação dos colonos desta 
vicinal, que temem ter o acesso regular prejudicado e até cortado, caso os 
serviços de recuperação não sejam realizados.

Os moradores temem ainda, com a presença dos buracos, 
prejuízos na produção agrícola e oportunidades pra acidentes. 

O atendimento na recuperação e manutenção em pontes também 
faz parte das reivindicações desses moradores.

Por estas e outras razões é que pedimos atenção especial para 
este pleito, dado a importância da estrada para a os produtores.

Sala das sessões, 28 de agosto de 2017.
 Francisca Aurelina de Medeiros Lima

Deputada estadual

INDICAÇÃO Nº 406/2017
A Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 

202, do Regimento Interno deste Poder, solicita a Vossa Excelência, que 
após ouvido o Plenário, seja encaminhado a Excelentíssima Senhora 
Governadora a seguinte indicação:
 
“Recuperação de pontes e da estrada Vicinal 14, P.A Samaúma - 
município de Mucajaí”.

Justificativa
A Vicinal 14, P.A Samaúma, agrega dezenas de famílias de 

colonos assentados.  No entanto, as péssimas condições de tráfego da 
estrada estão penalizando os colonos do lugar. 

Os produtores desta vicinal alegam que estão perdendo a 
produção pela deficiência da estrada e dizem que estão sem condições de 
morarem nos lotes por falta de acesso e dificuldades no transporte escolar. 

Esta situação, além de causar prejuízo aos produtores, penaliza 
os estudantes que dependem de transporte escolar na região.

Portanto, a recuperação desta estrada vicinal vai beneficiar 
satisfatoriamente as famílias rurais da localidade, criadores de gado, aves e 
suínos que produzem para subsistência e para abastecer os mercados locais.

O atendimento na recuperação e manutenção em pontes também 
faz parte das reivindicações desses moradores.

Sendo assim, o atendimento a esta indicação, além de facilitará 
o acesso à sede do município, vai também beneficiará os moradores da 
região.

Sala das Sessões, 28 de agosto de 2017.
Francisca Aurelina de Medeiros Lima

Deputada estadual

INDICAÇÃO Nº 407/2017
A Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 

202, do Regimento Interno deste Poder, solicita a Vossa Excelência, que 
após ouvido o Plenário, seja encaminhado a Excelentíssima Senhora 
Governadora a seguinte indicação:
 
“Recuperação de pontes e da estrada Vicinal 15, P.A Samaúma - 
município de Mucajaí”.

Justificativa
A situação de trafegabilidade da Vicinal 15, P.A Samaúma, está 

ficando complicada. As chuvas de inverno deixaram a estrada em condições 
difíceis de tráfego em toda sua extensão. 

Os moradores temem, com a gravidade do problema, que a 
estrada possa ficar intrafegável. Eles pedem mais atenção por parte do 
poder público para que não venham a ficar sem estrada para o escoamento 
da produção agrícola e do transporte escolar.

INDICAÇÃO Nº 398/2017
A Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 

202, do Regimento Interno deste Poder, solicita a Vossa Excelência que, 
após, ouvido o Plenário, seja encaminhado a Excelentíssima Senhora 
Governadora Suely Campos, a seguinte indicação:

“Recuperação das vicinais 2, 3 e 4 e picadão da Confiança 
II – município do Cantá”.

Justificativa
As vicinais acima citadas encontram-se tomadas por 

buracos, mato e entulhos, dificultando a trafegabilidade de 
carros, motos e até de pedestres por toda sua extensão. Segundo 
os moradores, a presença das chuvas de inverno deixou parte das 
estradas em situação de calamidade, fato que tem penalizado os 
moradores da região que encontram dificuldades para o escoamento 
da produção agrícola e nos serviços do transporte escolar, 
ambulância e primeiro socorros.

Os moradores alegam que já recorreram às autoridades do 
município em busca de solução para o problema, mas até agora nada foi 
resolvido. Agora, apelam para o Estado, pois temem ficar isolados por falto 
de condições de tráfego nas referidas vicinais.

Por estas e outras razões é que pedimos o pronto atendimento a 
esta indicação.

Sala das sessões, 23 de agosto de 2017.
Francisca Aurelina de Medeiros Lima

Deputada estadual

INDICAÇÃO Nº  403/2017
A Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 

202, do Regimento Interno deste Poder, solicita a Vossa Excelência que, 
após, ouvido o Plenário, seja encaminhado a Excelentíssima Senhora 
Governadora Suely Campos, a seguinte indicação:

 “Implantar Destacamento da Policia Militar ou efetivo o 
policiamento na Vila Samaúma – município de Mucajaí”.

Justificativa
O crescente índice de violência na Vila Samaúma, está causando 

insegurança e transtornos aos moradores do lugar.
De acordo com os moradores, os pais de família da vila estão 

preocupados com a segurança dos seus filhos na escola, dando a presença 
de desocupados e traficantes atuando nas redondezas dessas instituições, 
principalmente nos horários de entrada e saída, quando o movimento é mais 
intenso.

As famílias de Samaúma reivindicam a construção de um posto 
policial militar com efetivação do policiamento militar ou pelo menos, 
inicialmente, que aumente o número de ações práticas, como rondas 
policiais ostensivas nesses locais, de forma a inibir a ação dos marginais e 
proteger as famílias da vila.

Os Moradores alegam que a crise financeira e o desemprego têm 
levado os jovens a entrarem no mundo do crime e do narcotráfico, fato que 
deixa a população insegura e sem saber a quem recorrer.

Por estas e outras razões é que pedimos o pronto atendimento 
desta indicação.

Sala das sessões, 28 de agosto de 2017.
 Francisca Aurelina de Medeiros Lima 

Deputada estadual

INDICAÇÃO Nº  404/2017
A Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 

202, do Regimento Interno deste Poder, solicita a Vossa Excelência que, 
após, ouvido o Plenário, seja encaminhado a Excelentíssima Senhora 
Governadora Suely Campos, a seguinte indicação:

“Recuperação de pontes e da estrada Vicinal 17, P.A 
Samaúma - município de Mucajaí”.

Justificativa
A presença de muitos buracos e as constantes dificuldades de 

trafegabilidade, tem penalizado sobre maneira produtores e estudantes que 
moram na vicinal 17, P.A Samaúma.

Trata-se de uma vicinal com número expressivo de agricultores 
familiares e quantidade considerável de alunos que dependem do transporte 
escolar da região.

O estado de conservação da estrada influi, também, no custo do 
transporte da produção agrícola e na qualidade do produto transportado.

Os moradores temem em ficar sem tráfego pela estrada acima 
citada, caso não seja feito os serviços de recuperação, o que vai causar mais 
prejuízos a centenas de famílias rurais.

O atendimento na recuperação e manutenção em pontes também 
faz parte das reivindicações desses moradores.
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que, atualmente, a estrada encontra-se em péssimas condições de tráfego, 
dificultando a vida dos produtores rurais da região e estudantes que 
dependem do transporte escolar.

A referida vicinal é bastante produtiva e agrega grande número 
de famílias rurais da agricultura familiar. Esta vicinal é uma das importantes 
vias para o escoamento da produção agrícola e de animais da região.

O atendimento da rota do transporte escolar também está 
comprometido devido ás condições da estrada, fato que penaliza os 
estudantes que dependem desses serviços.

O atendimento na recuperação e manutenção em pontes também 
faz parte das reivindicações desses moradores.

Por estas e outras razões é que pedimos o pronto atendimento a 
esta indicação.

Sala das sessões, 28 de agosto de 2017.
 Francisca Aurelina de Medeiros Lima

Deputada estadual

INDICAÇÃO Nº 411/2017
A Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 

202, do Regimento Interno deste Poder, solicita a Vossa Excelência que, 
após, ouvido o Plenário, seja encaminhado a Excelentíssima Senhora 
Governadora Suely Campos, a seguinte indicação:
“Recuperação de pontes e da estrada Vicinal 07, P.A Samaúma - 
município de Mucajaí”.

Justificativa
A Vicinal 07, uma importante via de escoamento da produção 

agrícola do P.A Samaúma, encontra-se em condições precárias de 
trafegabilidade, causando danos aos veículos e prejudicando o transporte 
de cargas e produtos agrícolas. 

A má conservação da vicinal obriga os condutores a utilizarem 
rotas mais longas para chegarem ao destino desejado para comercializar 
seus produtos.

Devemos lembrar que, a conservação do bom estado das 
estradas contribui para a fixação das famílias no campo e a melhoria das 
condições de vida de seus moradores. Portanto, esses serviços precisam ser 
executados imediatamente.

O atendimento na recuperação e manutenção em pontes também 
faz parte das reivindicações desses moradores. 

Visando atender solicitação dos moradores do P.A Samaúma, é 
que pedimos o acolhimento deste pleito, com a brevidade possível.

Sala das sessões, 28 de agosto de 2017.
Francisca Aurelina de Medeiros Lima

Deputada estadual

INDICAÇÃO Nº 412/2017
A Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 

202, do Regimento Interno deste Poder, solicita a Vossa Excelência que, 
após, ouvido o Plenário, seja encaminhado a Excelentíssima Senhora 
Governadora Suely Campos, a seguinte indicação:

“Recuperação de pontes e da estrada Vicinal 09, P.A Samaúma - 
município de Mucajaí”.

Justificativa
A Vicinal 09, importante estrada do P.A Samaúma, encontra-se 

tomada por buracos e mato, dificultando assim o tráfego de veículos e até 
de pedestre. 

Em muitos pontos da estrada, com a presença dos buracos, 
torna-se perigoso, criando oportunidades para acidentes.

Esta situação, além de penalizar os moradores da região, 
compromete os serviços do transporte escolar, ambulância, primeiro 
socorros e escoamento da produção agrícola da localidade.

Os moradores alegam que já recorreram às autoridades do 
município em busca de solução para o problema, mas até agora nada foi 
resolvido.

O atendimento na recuperação e manutenção em pontes também 
faz parte das reivindicações desses moradores.

Por estas e outras razões é que pedimos o pronto atendimento 
desta indicação.

Sala das sessões, 28 de agosto de 2017.
Francisca Aurelina de Medeiros Lima

Deputada estadual

INDICAÇÃO Nº 413/2017
A Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 

202, do Regimento Interno deste Poder, solicita a Vossa Excelência que, 
após, ouvido o Plenário, seja encaminhado a Excelentíssima Senhora 
Governadora Suely Campos, a seguinte indicação:

A Vicinal 15 agrega grande número de famílias rurais e é uma 
das vias importantes para o escoamento de produtos agrícolas.

O atendimento na recuperação e manutenção em pontes também 
faz parte das reivindicações desses moradores.

Por estas e outras razões é que pedimos prioridade e o pronto 
atendimento a esta indicação.

Sala das Sessões, 28 de agosto de 2017.
Francisca Aurelina de Medeiros Lima

Deputada estadual

INDICAÇÃO Nº 408/2017
A Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 

202, do Regimento Interno deste Poder, solicita a Vossa Excelência, que 
após ouvido o Plenário, seja encaminhado a Excelentíssima Senhora 
Governadora a seguinte indicação:
 
“Recuperação de pontes e da estrada Vicinal 10, P.A Samaúma - 
município de Mucajaí”.

Justificativa
As condições precárias da Vicinal 10, P.A Samaúma, é motivo 

de preocupação para os produtores rurais da localidade e adjacência.
O P.A Samauma faz parte de uma região com grande potencial 

agrícola que agrega grande número de produtores rurais do município de 
Mucajaí com diversas culturas agrícolas.

No entanto, as dificuldades de tráfego da estrada comprometem 
o escoamento da produção agrícola, o atendimento da rota do transporte 
escolar, o abastecimento de mercadorias pelos comerciantes e o tráfego de 
moradores e visitantes, principalmente em casos emergenciais e prestação 
de socorro. 

O atendimento na recuperação e manutenção em pontes também 
faz parte das reivindicações desses moradores.

Por estas e outras razões é que pedimos o pronto atendimento 
desta indicação.

Sala das Sessões, 28 de agosto de 2017.
Francisca Aurelina de Medeiros Lima

Deputada estadual

INDICAÇÃO Nº 409/2017
A Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 

202, do Regimento Interno deste Poder, solicita a Vossa Excelência, que 
após ouvido o Plenário, seja encaminhado a Excelentíssima Senhora 
Governadora a seguinte indicação:
“Recuperação de pontes e da estrada Vicinal 11, P.A Samaúma - 
município de Mucajaí”.

Justificativa
A Vicinal 11, P.A Samaúma, agrega inúmeras famílias 

produtoras da agricultura familiar. A localidade tem grande potencial para 
a produção agrícola e depende do transporte escolar da região. No entanto, 
as condições de tráfego dessa estrada são caóticas devido à presença de 
buracos deixados pelas chuvas de inverno. 

Os moradores querem que os pontos críticos da estrada sejam 
corrigidos com manutenção, raspagem e piçarramento.

Os estudantes também são penalizados com essa deficiência, 
pois é expressivo o número de alunos que dependem do transporte escolar 
nesta região. 

O atendimento na recuperação e manutenção em pontes também 
faz parte das reivindicações desses moradores.

Por tanto, a recuperação dessa estrada torna-se indispensável 
para o desenvolvimento da localidade e da região.
 Por estas e outras razões é que pedimos toda a atenção que o 
pleito merece.

Sala das Sessões, 28 de agosto de 2017.
Francisca Aurelina de Medeiros Lima

Deputada estadual

INDICAÇÃO Nº 410/2017
A Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 

202, do Regimento Interno deste Poder, solicita a Vossa Excelência que, 
após, ouvido o Plenário, seja encaminhado a Excelentíssima Senhora 
Governadora Suely Campos, a seguinte indicação:
“Recuperação de pontes e da estrada Vicinal 06, P.A Samaúma - 
município de Mucajaí”.

Justificativa
As dificuldades de tráfego na Vicinal 06 – PA Samaúma, tem 

sido a grande preocupação dos moradores do lugar nos últimos dias. É 
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Por estas e outras razões é que pedimos o pronto atendimento a 
esta indicação.

Sala das sessões, 28 de agosto de 2017.
 Francisca Aurelina de Medeiros Lima

Deputada estadual

INDICAÇÃO Nº  416/2017
A Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 

202, do Regimento Interno deste Poder, solicita a Vossa Excelência que, 
após, ouvido o Plenário, seja encaminhado a Excelentíssima Senhora 
Governadora Suely Campos, a seguinte indicação:
“Aquisição de uma ambulância para a Vila Samaúma – município de 
Mucajaí”. 

Justificativa
Há tempos que a Vila Samaúma necessita de uma ambulância 

para atender as necessidades de saúde de seus moradores, sobretudo as 
pessoas que moram mais afastadas da área urbana, que sofrem acidentes, 
mulheres grávidas, idosos e crianças.

Samaúma é uma das localidades mais povoada do município, 
situada distante da sede, onde conta com esses serviços de ambulância de 
forma permanente para atender situações de emergência. 

A ambulância vai propiciar a melhoria da qualidade de 
atendimento das urgências e emergências e ainda contribuir com as ações 
de procedimentos fora do domicílio, ampliando desta forma o acesso dos 
moradores aos serviços de saúde, de forma humanizada, acolhedora e com 
mais agilidade.

É preciso priorizar os serviços de atendimento à saúde e garantir 
os direitos dos moradores de Samaúma.

Por estas e outras razões, peço atenção especial ao este pleito.
Sala das sessões, 28 de agosto de 2017.

Francisca Aurelina de Medeiros Lima
Deputada estadual

INDICAÇÃO Nº  417/2017
A Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 

202, do Regimento Interno deste Poder, solicita a Vossa Excelência que, 
após, ouvido o Plenário, seja encaminhado a Excelentíssima Senhora 
Governadora Suely Campos, a seguinte indicação:
“Recuperação de pontes e da estrada Vicinal dos Maranhenses, P.A 
Samaúma - município de Mucajaí”.

A vicinal dos Maranhenses agrega inúmeros produtores rurais 
do município, além de dar acesso a outros aglomerados populacionais 
e vicinais. Também é o acesso comum de rotas de transporte escolar do 
município. 

No entanto, atualmente, encontra-se com muitas dificuldades 
de trafegabilidade devido a presença de buracos, mato e entulhos. Esta 
situação penaliza os moradores, estudantes e trabalhadores que circulam 
diariamente pelo local.

As estradas em boas condições facilitam o transporte de cargas 
e o envio da produção para outras regiões. 

O atendimento na recuperação e manutenção em pontes também 
faz parte das reivindicações desses moradores.

Como sabemos que é do interesse do governo em manter as 
famílias rurais em condições dignas em suas localidades, pedimos o pronto 
atendimento a esta indicação.

Sala das sessões, 28 de agosto de 2017.
 Francisca Aurelina de Medeiros Lima

Deputada estadual

INDICAÇÃO Nº 418/2017
A Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 

202, do Regimento Interno deste Poder, solicita a Vossa Excelência que, 
após, ouvido o Plenário, seja encaminhado a Excelentíssima Senhora 
Governadora Suely Campos, a seguinte indicação:
“Recuperação de pontes e da estrada Vicinal Caveira, P.A Samaúma - 
município de Mucajai”.

Justificativa
São conhecidas as dificuldades de recuperação das estradas 

vicinais de Samaúma, fato que tem causado prejuízos e transtornos aos 
produtores rurais e aos estudantes que dependem de transporte escolar 
nessa região. 

A exemplo disso é a Vicinal Caveira, que encontra-se  em 
péssimo estado de conservação, precisando de recuperação imediata com 
raspagem e piçarramento para oferecer condições dignas de tráfego aos 
seus moradores.

Esta vicinal tem vocação agrícola e agrega muitas famílias da 

“Recuperação de pontes e da estrada Vicinal 03, P.A Samaúma - 
município de Mucajaí”.

Justificativa
As dificuldades de tráfego da estrada Vicinal 03 – PA Samaúma, 

está comprometendo o escoamento da produção agrícola da localidade e o 
atendimento da rota do transporte escolar, bem como o abastecimento de 
mercadorias pelos comerciantes e o tráfego de moradores e visitantes.

Os moradores temem que a estrada possa ficar intrafegável e 
impedir o acesso de transporte dos produtores a outras localidades para 
comercializar seus produtos.

A situação da estrada é antiga e requer atenção especial por parte 
do Governo do Estado, dado a gravidade do fato.

O trabalho de recuperação dessa estrada vicinal será importante 
para facilitar o escoamento da produção agrícola de centenas de famílias 
que vivem da agricultura familiar.

O atendimento na recuperação e manutenção em pontes também 
faz parte das reivindicações desses moradores.

Devo ressaltar ainda que, esta reivindicação já foi solicitada por 
mim, anteriormente, antes do período do inverno, e reforço o pedido agora.

Por estas e outras razões é que pedimos a sensibilidade de Vossa 
Excelência para o atendimento desta indicação.

Sala das sessões, 28 de agosto de 2017.
Francisca Aurelina de Medeiros Lima

Deputada estadual

INDICAÇÃO Nº  414/2017
A Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 

202, do Regimento Interno deste Poder, solicita a Vossa Excelência que, 
após, ouvido o Plenário, seja encaminhado a Excelentíssima Senhora 
Governadora Suely Campos, a seguinte indicação:
“Recuperação de pontes e da estrada Vicinal 04, P.A Samaúma - 
município de Mucajaí”.

Justificativa
Há tempos que esta vicinal apresenta dificuldades de 

trafegabilidade e necessidade de recuperação em toda sua extensão. Esta 
situação tem causado prejuízos aos produtores rurais e aos estudantes que 
dependem de transporte escolar da região. 

A Vicinal 04 – P.A Samaúma, abriga em toda sua extensão, 
produtores da agricultura familiar e precisa de medidas como esta para dar 
condições aos produtores de comercializarem e fazerem o escoamento de 
seus produtos. 

Desta forma, gera mais possibilidade de emprego e renda para as 
famílias da região e para o Estado. 

O atendimento na recuperação e manutenção em pontes também 
faz parte das reivindicações desses moradores.

Portanto, é justo o pleito desses produtores e pais de família 
desta região, que contam com apoio de Vossa Excelência.  

Por isso, pedimos o atendimento imediato ao nosso pleito.
Sala das sessões, 28 de agosto de 2017.

 Francisca Aurelina de Medeiros Lima
Deputada estadual

INDICAÇÃO Nº 415/2017
A Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 

202, do Regimento Interno deste Poder, solicita a Vossa Excelência que, 
após, ouvido o Plenário, seja encaminhado a Excelentíssima Senhora 
Governadora Suely Campos, a seguinte indicação:
“Recuperação de pontes e da estrada Vicinal 05, P.A Samaúma - 
município de Mucajaí”.

Justificativa
As dificuldades de tráfego na Vicinal 05, P.A Samaúm, estão 

deixando os moradores do lugar inconsoláveis. A falta de acesso normal 
na estrada tem impedido muitos produtores de fazerem o escoamento da 
produção agrícola para comercialização em outros locais, fato que vem 
causando prejuízos e desconforto a esses produtores. 

A Vicinal 05, agrega inúmeras famílias produtoras da agricultura 
familiar. A produção dessa localidade é levada para comercialização em 
Samaúma e em outras vilas mais próximas. 

No entanto, com as péssimas condições de tráfego da estrada, 
devido a presença de buracos e problemas em pontes, o escoamento desses 
produtos está sendo prejudicado.

Os estudantes também são penalizados com essa deficiência, 
pois é expressivo o número de alunos que dependem do transporte escolar 
nesta região. 

O atendimento na recuperação e manutenção em pontes também 
faz parte das reivindicações desses moradores.
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de raspagem e piçarramento, fato que coloca em risco a segurança dos 
moradores e dos estudantes que transitam por ela diariamente. 

Com a falta de reparos, os moradores temem que a estrada possa 
ficar intrafegável e impedir o acesso dos produtores a outras localidades 
para comercializar seus produtos.

Devemos ressaltar ainda, que o trabalhos de recuperação 
dessa estrada vicinal será muito importante para facilitar o escoamento da 
produção agrícola de dezenas de famílias que vivem da agricultura familiar.

O atendimento na recuperação e manutenção em pontes também 
faz parte das reivindicações desses moradores.

Por estas e outras razões é que pedimos a sensibilidade de Vossa 
Excelência para o atendimento desta indicação.

Sala das sessões, 28 de agosto de 2017.
 Francisca Aurelina de Medeiros Lima

Deputada estadual

INDICAÇÃO Nº 422/2017
A Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 

202, do Regimento Interno deste Poder, solicita a Vossa Excelência que, 
após, ouvido o Plenário, seja encaminhado a Excelentíssima Senhora 
Governadora Suely Campos, a seguinte indicação:

“Recuperação de pontes e da estrada Vicinal 02, P.A 
Samaúma - município de Mucajaí”.

Justificativa
As péssimas condições de tráfego da Vicinal 02, P.A Samaúma, 

com extensão de 18 km, município de Mucajaí, vêm preocupando 
produtores rurais e estudantes que dependem desta via para o escoamento 
da produção agrícola e do transporte escolar da região. 

Esta estrada abriga inúmeras famílias da agricultura familiar 
que produzem cultura de primeira necessidade para abastecer mercados do 
município e da capital.

Os estudantes também são penalizados com essa deficiência, 
pois é expressivo o número de alunos que dependem do transporte escolar 
nesta região. 

Por tanto, a recuperação dessa estrada torna-se indispensável 
para o desenvolvimento do lugar e da região.

O atendimento na recuperação e manutenção em pontes também 
faz parte das reivindicações desses moradores.

Devo lembrar ainda que fiz este mesmo pedido, em data anterior 
ao período do inverno, e venho agora reforçar o pleito.

Por estas e outras razões é que pedimos o pronto atendimento 
desta indicação.

Sala das sessões, 28 de agosto de 2017.
Francisca Aurelina de Medeiros Lima

Deputada estadual

ATAS PLENÁRIAS - SUCINTA

ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA SEXCENTÉSIMA VIGÉSIMA 
NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO QUINQUAGÉSIMO QUARTO 
PERÍODO LEGISLATIVO DA SÉTIMA LEGISLATURA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA
Às nove horas do dia cinco de setembro de dois mil e dezessete, no Plenário 
desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima sexcentésima vigésima 
nona Sessão Ordinária do quinquagésimo quarto período legislativo da 
sétima legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. 
Havendo quórum regimental, o Senhor Presidente Jalser Renier declarou 
aberta a Sessão solicitando ao Senhor Segundo-Secretário, Deputado 
Marcelo Cabral, proceder à leitura da Ata da Sessão anterior, que foi lida 
e aprovada na íntegra. Prosseguindo, solicitou ao Senhor Primeiro-
Secretário, Deputado Naldo da Loteria, proceder à leitura do Expediente. 
RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO: Mensagem Governamental nº 
69, de 30/08/17, encaminhando para apreciação Projeto de Lei 
Complementar que “acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 71, de 
18/12/03, que institui a Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Estado de 
Roraima, nos dispositivos que menciona, e dá outras providências”; 
Mensagem Governamental nº 70, de 30/08/17, encaminhando para 
apreciação Projeto de Lei Complementar que “altera dispositivos da Lei 
Complementar nº 053, de 31/12/01, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos Civis do Estado de Roraima e dá outras providências”; 
Ofício nº 1362, de 29/08/17, do Secretário-Chefe da Casa Civil, 
encaminhando cópia do Ofício nº 1278/17/DGA/GAB/PCRR, com 
informações prestadas em relação à Indicação nº 307, de autoria do 
Deputado Naldo da Loteria. RECEBIDOS DOS DEPUTADOS: Projeto 
de Lei s/nº, de 30/08/17, de autoria do Deputado Masamy Eda, que 
“disciplina a cobrança e a interrupção no fornecimento de água e energia 

agricultura familiar, gerando emprego e renda para a localidade e região.
Apesar da importância da estrada, os produtores ficam 

impossibilitados de fazer o escoamento da produção devido a falta de 
tráfego regular, o que lhes geram prejuízos e desconforto.

O atendimento na recuperação e manutenção em pontes também 
faz parte das reivindicações desses moradores.

Desta forma, pedimos o atendimento imediato ao nosso pleito.
Sala das sessões, 28 de agosto de 2017.

 Francisca Aurelina de Medeiros Lima
Deputada estadual

INDICAÇÃO Nº 419/2017
A Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 

202, do Regimento Interno deste Poder, solicita a Vossa Excelência que, 
após, ouvido o Plenário, seja encaminhado a Excelentíssima Senhora 
Governadora Suely Campos, a seguinte indicação:
“Recuperação de pontes e da estrada Vicinal Chega com Jeito, P.A 
Samaúma - município de Mucajaí”.

Justificativa
A vicinal acima citada concentra grande número de produtores 

rurais que desenvolve a agricultura familiar na região. Esta vicinal é uma 
via importante para o escoamento da produção agrícola da região e merece 
mais atenção do poder público estadual.

Devo ressaltar que, as chuvas de inverno deixaram muitos 
buracos, entulhos e mato na maioria das vicinais do P.A Samaúma, 
incluindo a Vicinal Chega com Jeito.

Portanto, o atendimento a esta indicação vai atender as áreas de 
produção agrícola e melhorar a trafegabilidade para o transporte escolar 
da região.

O atendimento na recuperação e manutenção em pontes também 
faz parte das reivindicações desses moradores.

Por estas e outras razões é que pedimos o pronto atendimento 
desta indicação.

Sala das sessões, 28 de agosto de 2017.
 Francisca Aurelina de Medeiros Lima

Deputada estadual

INDICAÇÃO Nº 420/2017
A Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 

202, do Regimento Interno deste Poder, solicita a Vossa Excelência que, 
após, ouvido o Plenário, seja encaminhado a Excelentíssima Senhora 
Governadora Suely Campos, a seguinte indicação:
“Recuperação de pontes e da estrada Vicinal Gonçalão, P.A Samaúma 
- município de Mucajaí”.

Justificativa
A vicinal acima citada é de grande importância econômica para 

a região, pois é responsável pelo escoamento da produção agrícola e parte 
do abastecimento da Vila Samaúma e região. Também, é através dela que 
os insumos agrícolas necessários à produção chegam às propriedades dos 
agricultores espalhados por toda sua extensão. 

Por tanto, os moradores clamam a recuperação da estrada como 
forma de garantir o sustento de suas famílias, através da comercialização 
da produção agrícola. 

Assim, a recuperação desta vicinal, com toda certeza, vai 
melhorar as condições de vida dos moradores, atendendo agricultores e 
pecuaristas, gerando desenvolvimento e beneficiando centenas de famílias 
que moram no local. 

O atendimento na recuperação e manutenção em pontes também 
faz parte das reivindicações desses moradores.

Por estas e outras razões é que pedimos o pronto atendimento 
desta indicação.

Sala das sessões, 28 de agosto de 2017.
 Francisca Aurelina de Medeiros Lima

Deputada estadual

INDICAÇÃO Nº 421/2017
A Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 

202, do Regimento Interno deste Poder, solicita a Vossa Excelência que, 
após, ouvido o Plenário, seja encaminhado a Excelentíssima Senhora 
Governadora Suely Campos, a seguinte indicação:
“Recuperação de pontes e da estrada Vicinal 01 do T, P.A Samaúma - 
município de Mucajaí”.

Justificativa
A vicinal 01 do T, uma importante via de escoamento da produção 

agrícola e do transporte escolar do município, encontra-se em péssimas 
condições de trafegabilidade com muitos buracos no leito da estrada e falta 
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reivindicações aos parlamentares e solicitaram providências principalmente 
para a recuperação das estradas e pontes para que possam escoar suas 
produções. Continuando, destacou que, por falta de compromisso e 
investimento do governo, principalmente no interior do Estado, os 
vereadores e moradores estão se unindo para recuperar suas vicinais. Em 
seguida, falou da importância dos trabalhos realizados pelo Poder 
Legislativo, que, pela primeira vez, tem candidato próprio ao Governo do 
Estado, e tem certeza que o candidato, Deputado Jalser Renier, é o melhor 
para o Estado. Prosseguindo, reportou-se à saída de quatro membros do 
grupo G-16, destacando que no processo democrático isso é normal e, se 
após reflexão quiserem voltar, as portas estão abertas. Finalizou destacando 
que esta é a Casa do povo e muitos debates ainda serão travados em defesa 
do povo de Roraima. ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente, anunciou 
para pauta da Ordem do Dia discussão e votação, em turno único, da 
Mensagem Governamental de Veto nº 052/17, de veto parcial ao Projeto de 
Lei nº 042/17, de autoria do Poder Executivo, que “dá nova redação ao art. 
2º, “caput” e § 1º; revoga seus §§ 2º e 3º; e renumera seu § 4º da Lei nº 
1.024, de 12 de janeiro de 2016”; Mensagem Governamental de Veto nº 
054/17, de veto parcial ao Projeto de Lei nº 011/17, de autoria do Poder 
Executivo, que “institui o Programa Estadual de Defesa do Consumidor 
PROCON/RR, o Conselho Estadual de Defesa do Consumidor 
CONDECON/RR, e dá outras providências”; Mensagem Governamental 
de Veto nº 059/17, de veto parcial ao Projeto de Lei nº 050/17, de autoria do 
Poder Executivo, que “dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o 
exercício de 2018 e dá outras providências (LDO); Mensagem 
Governamental de Veto nº 060/17, de veto parcial ao Projeto de Lei 
Complementar nº 010/17, de autoria do Poder Executivo, que “altera e 
acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 052, de 28 de dezembro 
de 2001; e à Lei Complementar nº 219, de 09 de dezembro 2013, e dá 
outras providências”; Mensagem Governamental de Veto nº 061/17, de 
veto parcial ao Projeto de Lei Complementar nº 009/17, de autoria do 
Poder Executivo, que “dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência 
dos Militares do Estado de Roraima - RPPM, de que trata o art. 42, § 1º, 
c/c art. 142, § 3º, X, da Constituição Federal, e dá outras providências”; 
Mensagem Governamental de Veto nº 062/17, de veto parcial ao Projeto 
de Lei Complementar nº 007/17, de autoria do Poder Executivo, que 
“institui o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Agentes 
Penitenciários do Estado de Roraima, regulamenta o ingresso na carreira 
e dá outras providências”; Mensagem Governamental de Veto nº 063/17, 
de veto parcial ao Projeto de Lei Complementar nº 008/17, de autoria do 
Poder Executivo, que “acrescenta e altera a redação da Lei Complementar 
nº 194, de 13 de fevereiro de 2012 (Estatuto dos Policiais e Bombeiros 
Militares do Estado de Roraima), altera a redação da Lei Complementar 
nº 224, de 28 de janeiro de 2014, e dá outras providências”. Em seguida, 
o Senhor Presidente suspendeu a Sessão pelo tempo necessário para que 
a Comissão de Constituição Justiça e Redação Final pudesse analisar e 
emitir parecer às matérias. Após o tempo estipulado, o Senhor Presidente 
informou que, devido à ausência dos Senhores Deputados Mecias de 
Jesus, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra e Coronel Chagas na reunião da 
Comissão, não houve quórum para deliberação das matérias. 
Continuando, o Senhor Presidente parabenizou o Senhor Professor João 
de Carvalho pela passagem do seu aniversário. E, não havendo mais 
nada a tratar, às 10h46min, o Senhor Presidente encerrou a Sessão, 
convocando outra para o dia 06, à hora regimental. Registraram 
presença, no painel, os Senhores Deputados: Aurelina Medeiros, Brito 
Bezerra, Chico Mozart, Coronel Chagas, Dhiego Coelho, Evangelista 
Siqueira, Flamarion Portela, Gabriel Picanço, George Melo, Izaías 
Maia, Jalser Renier, Jorge Everton, Lenir Rodrigues, Marcelo Cabral, 
Mecias de Jesus, Naldo da Loteria, Odilon Filho, Soldado Sampaio, 
Valdenir Ferreira e Zé Galeto.
 
TERMO DE NÃO REALIZAÇÃO DA SEGUNDA MILÉSIMA 
SEXCENTÉSIMA TRIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
QUINQUAGÉSIMO QUARTO PERÍODO LEGISLATIVO DA 
SÉTIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DE RORAIMA.
Às nove horas do dia seis de setembro de dois mil e dezessete, no Plenário 
desta Casa Legislativa, por falta de quórum regimental, o Senhor Presidente 
em exercício, Deputado Chico Mozart, deixou de abrir a segunda milésima 
sexcentésima trigésima Sessão Ordinária, transferindo-a para o próximo dia 
12, à hora regimental. Estiveram presentes durante a verificação de quorum 
os Senhores Deputados: Chico Mozart, Lenir Rodrigues, Jorge Everton 
e Naldo da Loteria.  Registraram a presença, no painel, os Senhores 
Deputados: Chico Mozart, Coronel Chagas, Evangelista Siqueira, 
Jorge Everton,  Lenir Rodrigues, Marcelo Cabral, Naldo da Loteria 
e Odilon Filho.

elétrica, por falta de pagamento, pelas prestadoras de serviços públicos, no 
âmbito do Estado de Roraima, e dá outras providências”; Indicação s/nº, de 
23/08/17, de autoria da Deputada Aurelina Medeiros, encaminhada ao 
Governo do Estado, solicitando destacamento com policiais efetivos para a 
Vila Central e Vila Félix Pinto, Município de Cantá-RR; Indicação s/nº, de 
23/08/17, de autoria da Deputada Aurelina Medeiros, encaminhada ao 
Governo do Estado, para recuperação das Vicinais 2, 3 e 4 e picadão da 
Confiança II, Município de Cantá-RR; Indicação s/nº, de 23/08/17, de 
autoria da Deputada Aurelina Medeiros, encaminhada ao Governo do 
Estado, para implantação do Ensino Fundamental (do 6º ao 9º ano) na 
localidade de Itaquera, região do Baixo Rio Branco, para atender as 
comunidades de Itaquera, Nova Vista, Samaúma e Xixuaú; Indicação s/nº, 
de 29/08/17, de autoria do Deputado Jorge Everton, encaminhada ao 
Governo do Estado, para implantação de um posto de coleta de sangue na 
região Sul de Roraima, mais especificamente em Rorainópolis, tendo em 
vista ser o segundo município mais populoso do Estado; Indicação s/nº, de 
29/08/17, de autoria do Deputado Jorge Everton, encaminhada ao Governo 
do Estado, solicitando a reativação do posto da Polícia Militar na Vila do 
Equador, região Sul do Estado de Roraima; Indicação s/nº, de 30/08/17, de 
autoria do Deputado Francisco Mozart, encaminhada à Secretaria de Estado 
da Educação e Desporto, para recuperação do piso da Escola Estadual Alan 
Kardec, localizada no Município de São Luiz do Anauá-RR; Moção de 
Pesar s/nº, de 03/09/17, de autoria da Deputada Lenir Rodrigues, pelo 
falecimento do Professor Wandernaillen de Lima Pereira, ocorrido em 02 
de setembro do corrente ano; Ofício nº 003, de 31/08/17, de autoria do 
Deputado Flamarion Portela, informando sua ausência na Sessão Plenária 
do dia 31 de agosto do corrente ano; Memorando nº 071, de 29/08/17, de 
autoria do Deputado Evangelista Siqueira, justificando sua ausência à 
Sessão Plenária do dia 24 de agosto do corrente ano; Memorando nº 068, de 
30/08/17, de autoria da Deputada Angela Águida Portella, informando sua 
ausência na Sessão Plenária do dia 30 de agosto do corrente ano; 
Memorando nº 009, de 30/08/17, de autoria do Deputado Naldo da Loteria, 
requerendo a criação da Frente Parlamentar He for She (Eles por Elas), para 
atuar no movimento em prol da igualdade de gênero, direitos humanos das 
mulheres e o seu empoderamento; Moção de Pesar s/nº, de 05/09/17, de 
autoria do Deputado Gabriel Picanço, pelo falecimento do Senhor Alzir 
Menezes da Silva, ocorrido no dia 30 de agosto do corrente ano. 
DIVERSOS: Ofício Processo Digital, de 21/08/17, da Comarca de Limeira 
- Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, comunicando a proibição de 
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais 
ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa 
jurídica do qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos, importa ao 
Senhor Pedro Teodoro Kuhl; Ofício nº 226, de 01/09/17, do Sindicato dos 
Agentes Penitenciários do Estado de Roraima – SINDAPE, solicitando a 
derrubada de vetos ao Plano de Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR 
dos Agentes Penitenciários de Roraima. GRANDE EXPEDIENTE: O 
Senhor Deputado Izaías Maia iniciou seu pronunciamento alertando esta 
Casa sobre os cortes de energia que continuam acontecendo neste Estado, 
principalmente no interior, sem que nenhuma providência seja tomada. 
Disse que esses cortes têm causado muito prejuízo ao povo, levando-o ao 
desespero, sem ter para quem apelar. Destacou que as pessoas estão 
sofrendo com esse problema e é preciso que haja uma solução antes que 
seja tarde demais e a escuridão tome conta deste Estado. Em seguida, 
informou que no próximo dia 13, esta Casa realizará uma audiência pública 
para discutir o tema Energia Elétrica, convidando os Senhores Parlamentares 
e o povo de Roraima para se fazerem presentes. Continuando, reportou-se à 
entrada desgovernada de venezuelanos em Roraima, dizendo que se 
providências urgentes não forem tomadas, a tragédia vai tomar conta do 
Estado. Finalizou pedindo providências do Executivo também em relação a 
pontes quebradas nas vicinais abandonadas. O Senhor Deputado Marcelo 
Cabral iniciou parabenizando o Senhor Presidente Jalser Renier pela 
iniciativa do projeto “Assembleia ao seu Alcance”, destacando seu 
compromisso e dedicação ao Estado de Roraima. Em seguida, parabenizou 
todos os munícipes de Rorainópolis que foram agraciados com a “Comenda 
Orgulho de Roraima”, título esse que reconhece o trabalho dessas pessoas 
no município. Continuando, reportou-se à importância das Sessões 
Itinerantes nos municípios do Estado, que dá oportunidade aos moradores 
de apresentarem suas reivindicações aos parlamentares. Finalizou 
informando aos deputados a realização de uma operação tapa buracos 
capitaneada pelo Vereador Téo, juntamente com vários vereadores do 
município de Mucajaí, para a recuperação da RR-325, uma vez que o 
Governo do Estado, por falta de gestão, não tem investido em recuperação 
de estradas e pontes, impedindo, assim, que os produtores consigam escoar 
sua produção. O Senhor Deputado George Melo iniciou sua fala 
enaltecendo esta Casa pela realização da Sessão Itinerante no Município de 
Rorainópolis, oportunidade em que aqueles moradores apresentaram suas 
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SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 4279 /2017-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº 389/2016-MD 
e suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER à servidora ANA PAULA CASTRO, 

matrícula 11971, 180 (cento e oitenta) dias consecutivos de Licença 
Maternidade, no período de 17.07.2017 a 12.01.2018.  

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor com efeitos retroativos a 
partir de 17.07.2017.

Boa Vista - RR, 13 de setembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 4280/2017-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº 389/2016-MD 
e suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER à servidora MARCELA CONCEIÇÃO 

ESPERANÇA, matrícula 19119, 180 (cento e oitenta) dias consecutivos 
de Licença Maternidade, no período de 27.06.2017 a 23.12.2017.  

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor com efeitos retroativos a 
partir de 27.06.2017.

Boa Vista - RR, 13 de setembro de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

TERMO DE NÃO REALIZAÇÃO DA SEGUNDA MILÉSIMA 
SEXCENTÉSIMA TRIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
QUINQUAGÉSIMO QUARTO PERÍODO LEGISLATIVO DA 
SÉTIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DE RORAIMA.
Às nove horas do dia doze de setembro de dois mil e dezessete, no 
Plenário desta Casa Legislativa, por falta de quórum regimental, o Senhor 
Presidente, Deputado Jalser Renier, deixou de abrir a segunda milésima 
sexcentésima trigésima Sessão Ordinária, transferindo-a para o próximo dia 
13, à hora regimental. Registrou a presença, no painel, o Senhor Deputado: 
Jalser Renier.

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

PROCESSO Nº. : 081/2016
OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO 
O ACRÉSCIMO DE 7% (SETE POR CENTO) AO VALOR DO 
CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, EM 22 DE MAIO DE 
2017, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA DÉCIMA 
QUINTA DO CONTRATO INICIAL.
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
RORAIMA
CNPJ: 34.808.220/0001-68
CONTRATADA: SR COMÉRCIO DE MERCADRIAS EM GERAL 
EIRELI – EPP
CNPJ: 21.776.066/0001-48
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01001.010310012011/339039-101
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores
DATA DA ASSINATURA: 11/09/2017
PELA CONTRATANTE: ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS 
FILHO
PELA CONTRATADA: ROGÉRIO PADILHA KEMPFER

 
O programa Abrindo Caminhos 

da Assembleia Legislativa de Roraima 

está com inscrições abertas para os cursos de:

Teatro, Balé, Música, Informática e Jiu-jitsu

Para crianças e adolescentes de 5 a 17 anos 

As inscrições podem ser feitas na sede 

do Abrindo Caminhos, no bairro Cambará, 

av. São Sebastião, nº 883. 

Mais informações:  

(95) 98402-5014

/ale.roraima

/assembleiarr


